Taatsscharnier: FritsJurgens System M+ - MPDS-M42+ serie -
Afmetingen (dikte x hoogte x breedte) 42 x 112,7 x 308,2 mm
Minimale deurdikte: 50 mm
Draagvermogen: 350 - 500 kg
Diepte in deuren: 113 mm
Zelfsluitend van 125 en -125 graden
Vastzetstanden op 0, -90 en 90 graden
Instelbare hydraulische backcheck en soft-close (Damper Control)
Instelbare sluitsnelheid (30 ° Speed Control)
Instelbare sluitkracht (Latch Control)
Motion technology inbegrepen
Radiale sluithoek instelbaar tot 5 graden
Axiale verstelling +/- 5 mm
 
Een taatsscharnierset System M+ bestaat uit:
1 stuk taatsscharnier System M+ geïntegreerd in de deur, gemaakt van gehard RVS en geanodiseerd aluminium.
1 stuk bovenspeun: geïntegreerd in de deur (behalve Bovenspeun Reversed, deze wordt in het kozijn of plafond gemonteerd), uitgevoerd in RVS. Voorzien van een geharde pen om omhoog te draaien in het iglidur lager in de plafondplaat. De axiale richting is instelbaar +/- 5 mm.
1 stuk vloerplaat: op de vloer gemonteerd, gemaakt van gehard RVS en voorzien van een ovale taps toelopende uitsparing voor het monteren van de uniforme basis van het taatsscharnier.
1 stuk plafondplaat; gemonteerd in het plafond, gemaakt van RVS en voorzien van een iglidur lager voor montage van de uniforme pen in de bovenspeun.
1 stuk inbussleutel 3 mm, voor radiale verstelling.
1 stuk inbussleutel 5 mm, voor het afstellen van de top pivot.
1 stuk stelsleutel M5 voor het afstellen van de beweging van de deur.
1 stuk montagesjabloon voor montage van de vloerplaat.
1 stuk bevestigingslijm voor montage van de vloer- en plafondplaat.
1 set schroeven voor de montage van het taatsscharnier, System M+, en de plafondplaat.
 
2 jaar garantie (zie voorwaarden).
 
Draaipunt: vast op 40 mm of verstelbaar van 70 mm tot het midden van de deur (afhankelijk van de door u gekozen bovenspeun).
 
Gebruik voor deurafmetingen/gewicht en bovenspeun opties de FritsJurgens Selector: www.fritsjurgens.com/selector 
